Trudno dziś uniknąć napotkania wzmianek o AI. Widzisz AI w filmie, książkach, wiadomościach i
Internecie. Sztuczna inteligencja jest częścią robotów, samochodów samobieżnych, dronów, systemów
medycznych, witryn sklepów internetowych i wszelkiego rodzaju innych technologii, które wpływają
na codzienne życie na wiele sposobów. Wielu ekspertów zasypuje cię także informacjami (i
dezinformacją) na temat sztucznej inteligencji. Niektórzy uważają AI za uroczą i rozmytą; inni
postrzegają to jako potencjalnego masowego mordercę rodzaju ludzkiego. Problem z tak dużym
obciążeniem informacjami na tak wiele sposobów polega na tym, że starasz się oddzielić to, co
prawdziwe od tego, co jest po prostu produktem nadaktywnej wyobraźni. Wiele szumu na temat
sztucznej inteligencji wywodzi się z nadmiernych i nierealistycznych oczekiwań naukowców,
przedsiębiorców i biznesmenów. Używając różnych mediów jako punktu wyjścia, możesz zauważyć, że
większość przydatnych technologii jest prawie nudna. Z pewnością nikt ich nie docenia. Sztuczna
inteligencja jest taka: tak wszechobecna, że jest nieprzyzwoita. Nawet dzisiaj używasz AI w jakiś
sposób; w rzeczywistości prawdopodobnie polegasz na sztucznej inteligencji na wiele różnych
sposobów - po prostu jej nie zauważasz, ponieważ jest ona tak przyziemna. Uświadomimy ci te bardzo
realne i niezbędne zastosowania sztucznej inteligencji. Inteligentny termostat dla Twojego domu może
nie brzmieć ekscytująco, ale jest to niezwykle praktyczne zastosowanie w technologii, która powoduje,
że niektórzy ludzie boją się wzgórz. Oczywiście obejmujemy również naprawdę fajne zastosowania
sztucznej inteligencji. Na przykład możesz nie wiedzieć, że istnieje medyczne urządzenie monitorujące,
które faktycznie może przewidzieć, kiedy możesz mieć problem z sercem, ale takie urządzenie istnieje.
AI zasila drony, napędza samochody i umożliwia wszelkiego rodzaju roboty. Widać sztuczną
inteligencję używaną dzisiaj we wszelkiego rodzaju aplikacjach kosmicznych, a figurki AI są wyraźnie
widoczne we wszystkich kosmicznych przygodach, które ludzie będą mieli jutro. W przeciwieństwie do
wielu książek na ten temat, mówimy również prawdę o tym, gdzie i jak AI nie może działać. W
rzeczywistości sztuczna inteligencja nigdy nie będzie w stanie zaangażować się w pewne niezbędne
czynności i zadania i nie będzie w stanie wykonywać innych aż do dalekiej przyszłości. Niektórzy
próbują powiedzieć ci, że te działania są możliwe dla sztucznej inteligencji, ale powiemy ci, dlaczego
nie mogą działać, usuwając wszelkie szumy, które trzymały cię w ciemności na temat sztucznej
inteligencji. W rzeczywistości sztuczna inteligencja czyni ludzi jeszcze ważniejszymi, ponieważ sztuczna
inteligencja pomaga ludziom przodować w sposób, którego szczerze mówiąc nie jesteś w stanie
wyobrazić

